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У констатуючому експерименті середній коефіцієнт якості засвоєння знань 
складав 54 %, тоді як у формуючому – 77,71%. 

У результаті проведеного педагогічного експерименту щодо методики 
навчання квантової фізики у педагогічних коледжах І-ІІ рівня акредитації 
встановлено: підвищення мотивації та зацікавленості в студентів до вивчення 
квантової фізики; розвиток аналітичного мислення; покращення рівня знань 
студентів з квантової фізики в експериментальній групі студентів; уміння 
студентів використовувати педагогічне програмне забезпечення для виконання 
особистісних і суспільно значущих завдань та проектів; формування навичок 
пошуку, отримання, опрацювання, збереження та передачу даних; вироблення 
навичок як самостійності так і колективної співпраці та навчальної комунікації, 
що підтверджується статистичними дослідженнями. 
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Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Сікора Ярослава, Якимчук Богданна 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЗА ДУАЛЬНОЮ 

ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

Одним із шляхів посилення взаємозв’язку теоретичної і практичної 
підготовки вчителя є впровадження елементів дуальної освіти.  Проблемі 
дуальної освіти присвятили свої дослідження вітчизняні вчені Н.Куделя, 
Б. Мокін, Т. П’ятничук, В. Хоменко, К.Яковенко та ін. 

Проте є низка проблем, пов’язаних з реалізацією дуальної форми навчання 
при підготовці майбутніх учителів: недостатня розробленість теоретико-
методологічних засад дуального навчання у педагогічній освіті, труднощі його 
практичної реалізації. 
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Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає 
встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та 
здобувачів освіти з метою набуття здобувачами освіти досвіду практичного 
застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності 
[1].  

Потреба в удосконаленні процесу підготовки майбутніх учителів 
інформатики, реалізація мети дослідження зумовили розробку моделі 
підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної 
освіти, визначення її структурних компонентів. 

Аналіз праць із проблем моделювання освітніх систем показав, щоб деяка 
дія вважалася моделюванням, необхідна наявність низки компонентів: мети 
моделювання, об’єкта моделювання, самої моделі, а також ознак, якими 
повинна володіти модель залежно від природи об’єкта моделювання.  

На нашу думку, метою моделювання процесу підготовки майбутнього 
вчителя інформатики є розробка такої моделі, яка дозволила б підвищити 
ефективність цього процесу, співвіднести його з вимогами суспільства на основі 
принципів дуальної освіти. У якості об’єкта моделювання виступає процес 
підготовки майбутнього вчителя інформатики. 

Під моделлю підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі 
принципів дуальної освіти ми розуміємо опис та теоретичне обґрунтування 
структурних компонентів даного процесу. Розроблена модель містить такі 
структурні компоненти: цільовий, змістовий, технологічний та результативний. 

Цільовий компонент моделі підготовки майбутнього вчителя інформатики 
складає соціальне замовлення – професійно компетентний учитель інформатики 
та мета, під якою розуміють підвищення ефективності процесу підготовки 
фахівців на основі принципів дуальної освіти. 

Наступним компонентом моделі є змістовий, побудований на основі 
системного, діяльнісного та компетентнісного підходів та відповідно до 
наступних принципів: цілісності, що передбачає зв'язок теоретичної системи з 
практичною професійною діяльністю, наступність освітніх програм; інтеграції, 
що орієнтує на формування у студентів професійної компетентності, яка 
включає в себе педагогічні, психологічні, інформатичні та інші знання і вміння; 
індивідуалізації – організація підготовки фахівців враховує інтереси, потреби, 
можливості та очікування учасників взаємодії при реалізації моделі дуальної 
форми здобуття освіти (заклади освіти, підприємства, студенти); практико-
орієнтованості – забезпечує взаємозв’язок та співвідношення змісту навчання з 
практичним досвідом роботи учасників при реалізації моделі дуальної форми 
навчання; міждисциплінарних зв'язків передбачає взаємопроникнення і 
взаємовплив навчальних дисциплін; мобільності освіти – гнучкість реагування 
системи професійної освіти на всі внутрішні і зовнішні зміни; дуалізму – 
підготовка фахівців в умовах дуальної освіти, що передбачає активну участь 
роботодавця у створенні освітньо-виробничого кластеру. 

Змістовий компонент містить програму дуальної освіти для бакалаврів 
спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), а також знання, уміння і 
навички, якими мають оволодіти майбутні вчителі інформатики. 
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Технологічний компонент включає в себе методи реалізації дуального 
навчання і технології навчання. У нашому дослідженні при підготовці 
майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти 
використовуються наступні методи: створення позитивної мотивації, 
організаційно-пізнавальної, практичної і когнітивної діяльності студента, 
практичні методи навчання, рефлексивно-оцінювальні методи.  

Реалізація моделі передбачає наявність конкретних результатів взаємодії 
викладачів, керівників базового закладу та студентів в умовах дуальної освіти у 
підготовці майбутнього вчителя інформатики – сформована професійна 
компетентність фахівців. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі 
принципів дуальної освіти нами виділено чотири етапи: аналітико-
концептуальний – розроблення нормативно-правової бази для запровадження 
дуальної форми здобуття освіти; упроваджувальний – реалізація пілотного 
проекту моделі дуальної форми здобуття освіти; рефлексивно-аналітичний – 
самооцінка роботи пілотного проекту; узагальнення та систематизації – аналіз 
ефективності здійснення підготовки фахівців на основі дуальної форми 
здобуття освіти. 

Запропонована модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на 
основі принципів дуальної освіти розглядається як ефективний інструментарій 
організації системи підготовки компетентного вчителя інформатики. 
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Стадніченко Світлана, Костенко Наталія 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ З ФІЗИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

У контексті євроінтеграційної освіти особливої актуальності набуває 
питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування 
інформаційно-інтелектуальної компетентності учня чи студента. ІКТ навчання 
поступово формують нові вподобання учнів і студентів, роблять їхній процес 
пізнання творчим, стимулюють до самоосвіти.  

Зважаючи на проведений педагогічний експеримент, нами пропонуються 
такі шляхи удосконалення методики навчання фізики за темою «Рівновага тіл»: 

1. Використання ІКТ як наочного засобу навчання: показ відеофрагментів 
про рівновагу суден під час шторму (судноплавство), роль венстибулярного 
апарата при виконанні фізичних вправ (біомеханіка); зображення прикладів 
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